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ท่านั่งจับประคอง 
ส่วนหัวส่วนใหญ่จะ
ยกขึ้นตลอด

เวลาที่อุ้มแนวยืน 
ควรให้คอตั้งแนวตรงอยู่
ตรงกลาง

เวลาที่นอนคว่ำา 
จะรู้จักใช้แขนสองข้างดัน
ยกหัวสูงจนถึง 90 องศา

มือจะกางออกโดย
อัตโนมัติ

เมื่อเอากระดิ่งแบบสั่นใส่มือ 
จะรู้จักจับไว้แน่นประมาณ 1 
นาที

มือสองข้างจะจับเข้าด้วยกัน

รู้จักหันหัวไปทางต้นเสียง

มีคนพูดด้วย จะส่งเสียงอ้อแอ้ตอบ

เมื่อแย่เล่นก็จะรู้จักยิ้ม จะเผยรอยยิ้มให้กับ
แม่อย่างสนิทสนม

จะเพ่งมองคน-สิ่งของด้วย
สองตาและจะมองตามสิ่งของ
ที่เคลื่อนไหว

 รู้จักพลิกตัวเอง
(จากนอนคว่ำา
เป็นนอนหงาย)

สามารถนั่งเองบน
เก้าอี้ที่มีพนักพิงได้

(ครบ 7 เดือน)
ไม่ต้องประคองตัวก็
สามารถนั่งได้มั่นคง

เวลาที่ร้องให้งอแง
จะหยุดร้องให้งอแงเองเมื่อ
ได้ยินเสียงปลอบของแม่

เมื่อจ้องมองเขา 
ก็จะมองตาคุณตอบ ห้นหน้าไปทางต้นเสียง

 สามารถยื่นมือไปหาสิ่งของได้
สามารถดึงผ้าเช็ดหน้า
ออกจากหน้าตัวเองได้

เมื่อป้อนของกิน 
จะอ้าปากหรือแสดง
ท่าทางต้องการกิน

จะเปลี่ยนมือถือสิ่ง
ของจากมือหนึ่งไปอีก
มือหนึ่งได้

 ใช้สองมือถือแก้ว
ขนาดเล็กได้

สามารถจับสิ่งของ
ใส่ปากด้วยตัวเองได้

สามารถออกเสียงพยางค์เดียวได้(เช่น มา 
ปา)

คลานด้วยตัวเองอย่างรวดเร็ว เวลานั่ง 
สามารถขยับกายไปยังทิศทาง
สิ่งของที่ต้องการ

สามารถเอาขนมปังกินเองได้ จะกลัวคนแปลกหน้า

ลากสิ่งของแล้วยืนขึ้น
เองได้

จับด้วยสองมือขยับ
เคลื่อนไหวได้หลายก้าว

จับโต๊ะเก้าอี้ด้วยสอง
มือขยับเคลื่อนไหว
ได้หลายก้าว

เรียกเขา 
เขาก็จะมาหา สามารถถอดหมวกได้

ปรบมือ สามารถใช้หัวแม่มือ
และนิ้วชี้ขยี้สิ่งของเล็กๆ

สามารถเอาสิ่งของ
เล็กๆ ใส่ลงแก้วได้ สามารถฉีกกระ

ดาษได้

โบกมือแสดงว่า อำาลาได้
สามารถเลียนเสียงง่ายๆ ได้

สามารถชี้บางส่วน
ของร่างกายได้

สามารถเดินได้
อย่างรวดเร็วมั่นคง

จูงมือเขาหรือจับราว
บันไดปีนขึ้นบันไดเองได้

สามารถลงจาก
ก้าวอี้เองได้

สามารถยกแก้วน้ำาด้วยสองมือดื่มเองได้

เวลาช่วยเขาใส่เสื้อ
ผ้าจะสามารถยื่นแขน
หรือขาออกมาเองได้

เข้าใจเรียก พ่อ แม่ ได้ สามารถพูดตามหรือพูด
เองเป็นพยางค์เดียวได้

สามารถใช้ดินสอ
ปากกาละเลง
เขียนได้

สามารถเปิดฝาขวดเองได้ 

สามารถจับราว
ขึ้น-ลงบันไดเองได้

สามารถเตะลูกบอล
ได้(เท้าหนึ่งยืนอีก
เท้าหนึ่งเตะ)

สามารถคว่ำาฝ่ามือ
ลงขว้างบอลหรือสิ่ง
ของได้

สามารถกระโดดขึ้น
จากพื้นทั้งเท้าสอง
เท้าได้ โดยไม่ต้องจับ
พยุงอะไร

สามารถสวม-ถอดรองเท้า
แบบไม่มีเชือกผูกเองได้

 สามารถใช้ช้อนกินของกินได้

สามารถต่อแท่งไม้สองแท่งได้ สามารถพลิกดูหนังสือภาพวาดทีละหน้าได้

สามารถพูดเป็นคำาๆได้อย่าง
น้อย 10 คำาติดต่อกัน

สามารถบอกชื่ออวัยวะ
ของร่างกาย 6 ส่วนได้อย่าง
ถูกต้อง

คำาพูดของเด็กเล็กทำาให้
คนกว่าครึ่งฟังรู้เรื่อง

อ้อแอ้

 พ่อ

จมูก

 หัว
 หู ผีเสื้อบิน

ความเอาใจใส่การพัฒนาการของเด็กเล็กช่วงอายุ 0-6 ปีเป็นช่วงเวลาที่สำาคัญที่สุด

ขอให้ผู้ปกครองตรวจเช็คการพัฒนาการเจริญเติบโตของเด็กแต่ละช่วงอายุ ถ้าหากพบว่ามีความผิดปกติต้ังแต่สองอย่างข้ึนไป 
ขอให้พาเด็กไปพบศูนย์ร่วมประเมินผลหรือพบแพทย์เช่ียวชาญเฉพาะทางตรวจวินิจฉัยอย่างละเอียดหรือสอบถามหน่วยงานบริการการรักษาฟ้ืนฟู
เด็กในระยะต้น

 อาการกริยา
ที่หยาบ

อาการกริยา
ที่ละเอียด

ครบ 4 เดือน ครบ 6 เดือน ครบ 9 เดือน

 น้า

เหมียว  ลูกบอล แมงมุม

ศูนย์บริการสวัสดิการเด็กเล็ก 
สำานักงานสังคมสงเคราะห์ เทศบาลเมืองเกาสง

สำานักงานสังคมสงเคราะห์ เทศบาลเมืองเกาสง

ภาษาและ
การรับรู้เข้าใจ

 การจัดการส่ิง
รอบตัวและ
สังคมรอบตัว

ครบ 1 ขวบ ครบ 1 ขวบ 6 เดือน  ครบ 2 ขวบ

สอบถามการบริการการรักษาฟื้นฟูในระยะต้น เมืองเกาสง เบอร์โทร 07-3985011

เวบไซต์ร่วมการบริการการรักษาฟื้นฟูในระยะต้นเมืองเกาสง ที่ 

https://early.kcg.gov.tw/

 ตารางวัดการพัฒนาการของเด็ก
 0-2 ขวบ

 อาการกริยา
ที่หยาบ

อาการกริยา
ที่ละเอียด

ภาษาและ
การรับรู้เข้าใจ

 การจัดการส่ิง
รอบตัวและ
สังคมรอบตัว



สามารถเทน้ำาจากอีกแก้ว
หนึ่งใส่อีกแก้วหนึ่งได้

สามารถถอด
เสื้อเองได้ สามารถแกะกระดาษ

ห่อขนมลูกอมได้

สามารถสวมถอดรอง
เท้าแบบไม่มีเชือกผูก
เองได้

สามารถใช้ช้อนกินของกินได้

ไม่ต้องจูงมือหรือไม่ต้องจับ
ราวสามารถขึ้น-ลงบัน
ไดเองได้

สามารถกระโดดขึ้นจาก
พื้นเท้าเดียวได้ โดยไม่
ต้องจับพยุงอะไร

สามารถเขียนเส้น
แนวตั้งตามตัวอย่าง
หรือเลียนแบบได้

สามารถเลียน
แบบพับกระดาษ
ตามคนอื่นได้

สามารถทำาตาม
หรือเลียนแบบ
วาดรูปวงกลมได้

สามารถล้างมือและเช็ด
ให้แห้งเองได้

สามารถสวมใส่เสื้อผ้า
เองได้

สามารถเล่นเกมกับเพื่อน
รุ่นเดียวกันได้

ในเวลากลางวันจะไม่ฉี่ราด
กางเกงแล้ว

เมื่อต้องการเข้าห้องน้ำา 
สามารถบอกเองได้

สามารถบอกชื่อ-สกุล
ของตนเองได้

สามารถบอกประโยชน์ที่ใช้ของ
สิ่งของ 2 อย่างที่เห็นประจำาได้
อย่างถูกต้อง

สามารถแสดงว่า “ของคุณ” 
“ของฉัน” ได้ถูกต้อง

สามารถใช้นิ้วเท้าต่อส้นเท้า
เดินไปข้างหน้าได้ 2-3 ก้าว

สามารถกระโดดด้วยเท้าเดียวติดต่อกันได้ 
5 ครั้งขึ้นไป 

สามารถใช้นิ้ว 3 
นิ้วกุมจับปากกาได้

สามารถทำาตามตัวอย่าง
หรือเลียนแบบวาด
เครื่องหมายกากบาทได้

สามารถใช้หัวแม่มือหรือ
นิ้วอื่นสี่นิ้วยืดแตะกันได้

สามารถสวมถุงเท้าเองได้ สามารถใช้แปรงสีฟันแปรงฟันเองได้

สามารถพูดถึงเพศ
ได้อย่างชัดเจน

สามารถแยก
แยะสีแดง เหลือง 
และสีเขียวได้

สามารถหยิบจับสิ่งตาม
ที่บอกได้อย่างถูกต้อง
(ไม่เกิน 3 อย่าง)

ขอให้หยิบ
ไม้กวาด

สามารถบอกหน้าที่ของอวัยวะ
แต่ละส่วนของร่างกายได้ เช่น
ตา ปาก

สามารถรูดซีปปิด
หรือเปิดออกได้

สามารถเล่นการละเล่น
ที่มีกฎอย่างง่ายๆ ได้เช่น
การเล่นซ่อนหา

สามารถเรียงบัตรตัวเลข 1 
ถึง 10 ได้อย่างถูกต้อง

สามารถเลียนแบบออกเสียงเลข
อารบิค 5 ตัวได้ เช่น 96257

สามารถทำาตามตัวอย่าง
หรือเลียนแบบวาดรูป
สามเหลี่ยมได้ถูกต้อง

สามารถวาดรูปคน(มีอย่างน้อย 
6 ส่วนที่สามารถดูออกได้อย่าง
ชัดเจน)

สามารถยืนเท้าเดียวอย่าง
มั่นคงได้นานถึง 10 วินาที 
โดยไม่ต้องพยุงจับอะไร

สามารถกระโดดไกลด้วยสองเท้า
ได้ไกลกว่า 45 เซนติเมตร

96257

96257

45cm

แปรงสีฟันใช้สีฟัน

ปากใช้
กินของ

ครบ 2 ขวบจนถึง 3 ขวบ ครบ 3 ขวบจนถึง 4 ขวบ

ครบ 4 ขวบจนถึง 5 ขวบ ครบ 5 ขวบจนถึง 6 ขวบ

 หวีผมใช้หวีผม

สามารถต่อแท่งไม้สองแท่งได้ สามารถพลิกดูหนังสือภาพวาดที
ละหน้าได้

ความเอาใจใส่การพัฒนาการของเด็กเล็กช่วงอายุ 0-6 ปีเป็นช่วงเวลาที่สำาคัญที่สุด

 ตารางวัดการพัฒนาการของเด็ก
 2-6 ขวบ

ขอให้ผู้ปกครองตรวจเช็คการพัฒนาการเจริญเติบโตของเด็กแต่ละช่วงอายุ ถ้าหากพบว่ามีความผิดปกติต้ังแต่สองอย่างข้ึนไป 
ขอให้พาเด็กไปพบศูนย์ร่วมประเมินผลหรือพบแพทย์เช่ียวชาญเฉพาะทางตรวจวินิจฉัยอย่างละเอียดหรือสอบถามหน่วยงานบริการการรักษาฟ้ืนฟูเ
ด็กในระยะต้น

ศูนย์ร่วมและโรงพยาบาลประเมินการพัฒนาการเด็กเล็ก
ศูนย์ร่วมประเมินพัฒนาการเด็กเล็ก โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแพทย์เกาสง โทร 07-3121101ต่อ6468
ศูนย์ร่วมประเมินพัฒนาการเด็กเล็ก โรงพยาบาลทหารผ่านศึกรวมเกาสง โทร 07-3422121 ต่อ 5017
ศูนย์ร่วมประเมินพัฒนาการเด็กเล็ก โรงพยาบาลฉางเกิงเกาสง โทร 07-7317123 ต่อ 8167
ศูนย์ร่วมประเมินพัฒนาการเด็กเล็ก โรงพยาบาลอี้ต้า โทร 07-6150011 ต่อ 5751
โรงพยาบาลกระทรวงสุขอนามัยและสวัสดิการฉีซัน โทร 07-6613811 ต่อ 1006
โรงพยาบาลเทศบาลเมืองเกาสง เฉียวกั่ง โทร 07-8036783 ต่อ 3250
โรงพยาบาลเทศบาลเมืองเกาสง ต้าถง โทร 07-2911101 ต่อ 8043
โรงพยาบาลรวมทหารเกาสง สาขากังซัน โทร 07-6250919 ต่อ 6193
โรงพยาบาลร่วมเทศบาลเมืองเกาสง โทร 07-5552565 ต่อ 2219
จุดบริการประเมินพัฒนาการเด็กเล็กเฉพาะช่วงเวลา สำานักงานสุขอนามัยเขตกังซัน โทร 07-6212015

หน่วยบริการแนะนำาแจ้งเหตุการรักษาฟื้นฟูในระยะต้นเมืองเกาสง
ศูนย์บริการการรักษาฟื้นฟูเด็กเล็กในระยะต้น ซันหมิน โทร 07-3985011
ศูนย์บริการการรักษาฟื้นฟูเด็กเล็กในระยะต้น ฟ้งซัน โทร 07-7630369
ศูนย์บริการการรักษาฟื้นฟูเด็กเล็กในระยะต้น เขตฉีซัน โทร 07-6618106
ศูนย์บริการสวัสดิการผู้พิการทางร่างกายและจิตใจ กังซัน โทร 07-6226730

ศูนย์บริการสวัสดิการเด็กเล็ก 
สำานักงานสังคมสงเคราะห์ เทศบาลเมืองเกาสง

สำานักงานสังคมสงเคราะห์ เทศบาลเมืองเกาสง

สอบถามการบริการการรักษาฟื้นฟูในระยะต้น เมืองเกาสง เบอร์โทร 07-3985011

เวบไซต์ร่วมการบริการการรักษาฟื้นฟูในระยะต้นเมืองเกาสง ที่ 

https://early.kcg.gov.tw/

สามารถจับราว
ขึ้น-ลงบันไดเองได้

สามารถเตะลูกบอล
ได้(เท้าหนึ่งยืนอีกเท้า
หนึ่งเตะ)

สามารถคว่ำาฝ่ามือลง
ขว้างบอลหรือสิ่ง
ของได้

สามารถกระโดดขึ้นจาก
พื้นทั้งเท้าสองเท้าได้ 
โดยไม่ต้องจับพยุงอะไร

 หัว
 หู ผีเสื้อบิน

แมงมุม

สามารถพูดเป็นคำาๆได้อย่าง
น้อย 10 คำาติดต่อกัน

สามารถบอกชื่ออวัยวะ
ของร่างกาย 6 ส่วนได้อย่าง
ถูกต้อง

คำาพูดของเด็กเล็กทำา
ให้คนกว่าครึ่งฟังรู้เรื่อง

 อาการกริยา
ที่หยาบ

อาการกริยา
ที่ละเอียด

ภาษาและ
การรับรู้เข้าใจ

 อาการกริยา
ที่หยาบ

อาการกริยา
ที่ละเอียด

ภาษาและ
การรับรู้เข้าใจ

 การจัดการส่ิง
รอบตัวและ
สังคมรอบตัว

 การจัดการส่ิง
รอบตัวและ
สังคมรอบตัว


